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Ingen avstämnIng av flextId
Prio sätter stopp för den flextidsavstämning som skulle göras den 
31 oktober 2014. 

Det blir ingen avstämning av flextiden i enlighet med FM arbetstidsavtal 
den 31 oktober. Anledningen är att införandet av Prio Lön den första 
oktober innebär en stor risk att avstämningen kan bli felaktig. Försvars-
makten och samtliga arbetstagarorganisationer är därför överens om att 
hoppa över flextidsavstämningen den 31 oktober 2014. 

Nästa avstämning 31 januari
Nästa avstämning blir enligt arbetstidsavtalet den 31 januari 2015 och 

den avser endast läget den 31 januari 2015. Det 
kommer alltså inte att göras någon retroaktiv avstäm-
ning.

– Skulle någon ha för lite i flextid den 31 oktober 
skulle det kunna ligga till grund för löneavdrag 
och skulle någon ha för mycket i flextid skulle den 
tiden strykas. Men nu när man skippar höstens 
avstämning sker inget av detta utan den flextid som 
finns registrerad, oaktat om det är plus eller minus, 
står kvar, säger Niklas Simson, Officersförbundets 
förhandlingschef.

Niklas Simson

De fyra facken inom Försvarsmakten har 
gemensamt utsett Stefan Nilsson som 
Försvarsmaktens huvudskyddsombud, FM 
HSO. Han tillträder den 1 november och 
efterträder då Per-Erik ”Peggen” Gustafs-
son.

Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-S 
FM och Seko försvar har under året genomfört 
en gemensam rekryteringsprocess för att få 
fram ett nytt försvarsmaktshuvudskyddsom-
bud, FM HSO och dess ersättare. Valen föll på 
Stefan Nilsson som huvudskyddsombud och 
Göran Holmén som ersättare.

Arbetsmiljöarbetet vässas
Stefan Nilsson har ett gediget förflutet inom 
arbetsmiljöområdet. Sedan 2008 arbetar han 
på FMTS, Försvarsmaktens tekniska skola, 
som verksamhetssäkerhetsofficer vilket innebär 
att han är förbandschefens rådgivare i arbets-
miljö- och verksamhetssäkerhetsfrågor. Under 
2011 deltog han i FS 20-insatsen i Afghanistan 
som ställföreträdande personalchef med särskilt 
ansvar inom arbetsmiljöområdet. Stefan har 
också vikarierat som ombudsman med ansvar 
för arbetsmiljöfrågor på förbundskansliet vid 
två tillfällen, ett och ett halvt år 2007-2008 
och ett halvår 2013. 

– Jag åtar mig uppgiften med stor ödmjuk-
het. Det ska bli oerhört spännande att vara 

med och ”vaka över” arbetsmiljön, som det så 
vackert heter i arbetsmiljölagen, för Försvars-
maktens 20 000 anställda, säger Stefan Nilsson.

– Valet av Stefan Nilsson känns helt rätt. 
Hans förmåga att samarbeta och få saker att 
hända kommer att vara en stor tillgång, säger 
Lars Fresker, Officersförbundets ordförande.

Stefans ersättare, Göran Holmén finns till 
vardags på Markstridskolan i Kvarn där han 
arbetar som planeringsofficer på stridsteknikav-
delningen med materieluppföljning till kadett-
utbildningen och ansvarar för geosupport. Han 
är sedan nio år också huvudskyddsombud för 
MSS och har redan varit ersättare för nuva-
rande FM HSO under ett år.

– Jag tackar för fortsatt förtroendet att vara 
spjutspetsen inom arbetsmiljön på arbetstagar-
sidan, säger Göran Holmén.

– Göran och Stefan kommer tillsammans 
att ytterligare vässa arbetsmiljöarbetet inom 
Försvarsmakten, fortsätter Lars Fresker

Förtroendeuppdrag
Att vara Försvarsmaktens huvudskyddsombud 
är ett förtroendeuppdrag som löper på tre år. 
Som FM HSO ska man ha bakgrund som 
skyddsombud och erfarenhet av arbetsmiljö-
frågor. 

Försvarsmaktens huvudskyddsombud 
företräder samtliga skyddsombud gentemot 
Försvarsmaktens ledning. Han har i uppdrag 

att samordna och ge stöd 
till organisationsenheter-
nas huvudskyddsombud 
och företräda skyddsom-
buden i Försvarsmaktens 
centrala arbetsmiljö-
kommitté (CAM) som 
ordinarie ledamot. Om 
ordinarie FM HSO 
frångår sitt uppdrag så 
går ersättare in i 
dennes ställe under 
kvarvarande mandatperiod. 

Tack för god insats
De fyra förbunden vill också passa på att 
tacka avgående FM HSO Per-Erik Gustafs-
son, oftast kallad Peggen, för hans sex år på 
förtroendeuppdraget. Peggen påbörjade det då 
helt nya förtroendeuppdraget som FM HSO 
2008. Han har sedan dess metodiskt byggt 
upp en bra struktur för erfarenhetsutbyte 
och kompetensutveckling av förbandens alla 
huvudskyddsombud. 

– Peggen har under de här åren kämpat 
enträget och bra med att etablera FM HSO 
som en naturlig samverkanspartner gentemot 
Försvarsmakten och varit en samlande kraft för 
huvudskyddsombuden, avslutar Lars Fresker.

nytt huvudskyddsombud I försvarsmakten

Stefan Nilsson

handlIngar tIll förbundsmötet utsända
I torsdags förra veckan skickade vi ut handlingarna inför förbundsmötet 
via mejl till alla ombud. Alla handlingar finns också att ladda ner på 
hemsidan under Om förbundet/förbundsmöte/handlingar.

Alla ombud uppmanas att ta del av handlingarna inför förbundsmötet 
den 18 - 20 november. Kontakta kansliet om du är ombud och inte ha 
fått något mejlutskickmed handlingar.
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